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de erasmus hogeschool: 2 doelstellingen

Een goede hogeschool is op architecturaal vlak gebaseerd op 2 aspecten: de ruimtelijke structuur in het gebouw en de identiteit van 
het gebouw in zijn stedenbouwkundige en sociale context.

RuimtElijkE stRuctuuR
Een goede hogeschool biedt ruimte voor 2 erg verschillende activiteiten. Enerzijds is er de nood aan ruimte waar men kan onderwijzen 
en zich concentreren en anderzijds moet er plaats zijn voor toevallige ontmoetingen. lange onoverzichtelijke gangen moeten vermeden 
worden. Ze verhinderen het elkaar spontaan treffen van studenten en onderwijzend personeel. Wij denken dat de beste plek om te leren 
en te onderwijzen, een grote rond plein is (zoals het Plaza del campo in sienna) waar mensen kunnen samenkomen en ideeën kunnen 
uitwisselen. Rondom deze plek bevinden zich de individuele klaslokalen en seminarieruimtes. Een hogeschool zonder gangen met een 
eenvoudige ruimtelijke opbouw, dat bijgevolg overzichtelijk is.

Op basis van dit idee hebben wij het nieuwe gebouw voor de Erasmus Hogeschool ontwikkelt. Vanop het plein is er een duidelijke 
hoofdingang. Via het onthaal komt men in de foyer/cafetaria, waar de studenten elkaar voor en na de lesuren kunnen vinden. Een grote 
ronde wenteltrap brengt de gebruikers van het gelijkvloers naar de foyer op de eerste verdieping. Deze is verbonden met de bovenliggende 
foyers via een grote opening in de vloerplaten. De klaslokalen geven rechtstreeks uit op de verschillende foyers. 

iDEntitEit
De hogeschool is in een sociaal en stedenbouwkundig complexe wijk gelegen. Het zal het derde gebouw zijn dat de Erasmus Hogeschool 
in deze buurt bouwt. Het nieuwe gebouw heeft het karakter van een duidelijk publiek gebouw op een plein en geeft de gebruiker het gevoel 
dat hij een specifiek gebouw binnengaat, een plek in Brussel met een doel en een wil. 

De Hogeschool staat tot een zeker niveau open voor de buurt. langs de straatgevel is er maar één - gecontroleerde - publieke toegang 
naar de foyer op het gelijkvloers. Alle trappenhallen kunnen individueel (naar boven of beneden) geopened of afgesloten worden. Zo kan 
bijvoorbeeld tijdens het weekend. toegang gegeven worden aan een lokale organisatie tot bijvoorbeeld de dans- en bewegingruimte in 
de -1 verdieping zonder het hele gebouw te openen. Er zijn nog 2 andere kleinere toegangen tot het gebouw. Eén - voor het personeel - 
rechtstreeks tot het bestaande gebouw waar alle adminstratieve delen van het gebouw gesitueerd zijn en één rechtstreeks tot het kapsalon 
en schoonheidszorgen. Dit systeem biedt de mogelijkheid om het gebouw op verschillende manieren open te stellen of af te sluiten en zo 
de toegang van buitenaf te controleren.

Piazza del Campo, Sienna Piazza del Campo, Sienna

de site

Wij juichen de keuze van de Erasmus Hogeschool toe om een site te kiezen in de Brusselse binnenstad en zich niet te isoleren op een 
campus. maar het terrein in de dense Dansaert wijk stelt enkele duidelijke problemen. Het voorgestelde programma is groot ten opzichte 
van het terrein. De stedenbouwkundige bouwhoogte is vrij beperkt voor een schoolgebouw. Het omvormen van de bestaande brouwerij 
en het nieuwe gebouw tot één geheel. Hoe loop je van het ene naar het andere? Zeker wanneer de vloerplaten op verschillende niveaus 
liggen. Bovendien is het bestaande gebouw erg smal (geringe diepte) en is het terrein niet groot genoeg om 2 vrijstaande gebouwen te 
ontwerpen met een optimale natuurlijke verlichting.

VErBinding
Ons voorstel kan begrepen worden als de som van 3 onderdelen: Het bestaande gebouw, het nieuwe gebouw en een verbindingszone 
tussen beide. Deze buffer zorgt ervoor dat beide gebouwen hun individuele ruimtelijke kwaliteiten kunnen behouden. Het bestaande 
gebouw langs de ene zijde met zijn grote open ruimte en de leslokalen rond de foyer in de nieuwbouw langs de andere zijde. Een grote 
ronde trap, die half in het nieuwe gebouw en half in het bestaande gebouw gelegen is, brengt de gebruiker naar alle verdiepingen en 
verbindt de verschillende niveaus. Daarnaast bevindt zich in deze buffer ook nog een lift die alle niveaus toegankelijk maakt.

gEHEEl / ruimtElijkE typologiE
Om kwalitatieve lichtcondities te garanderen voor beide gebouwen, hebben we langs de perceelsgrenzen klaslokalen en bureauruimtes 
voorzien van ongeveer 9 meter diep met grote glasoppervlaktes rondom een centrale ruimte. Deze studie- en ontmoetingsruimte wordt 
voorzien van licht door grote openingen in het plafond. Er worden werkruimtes voor de studenten voorzien rond deze openingen. Op de 
derde verdieping is deze opening beglaasd  om zo te voldoen aan de wetgeving omtrent brandveiligheid.
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constructie / structuur

De gevel is dragend en bestaat uit geprefabriceerde, zwart gepigmenteerde, betonnen balken met een gemiddelde overspanning van 12 
meter. Deze balken liggen op zwarte geprefabriceerde betonnen kolommen en dragen de in situ gestorte, 25 cm dikke vloerplaten. 

Aangezien de maximaal toegelaten bouwhoogte relatief laaf is, stellen wij voor om erg dunne vloerplaten te gebruiken. Zo wordt de vrije 
hoogte in de klaslokalen zo groot mogelijk gehouden. in plaats van de gebruikelijke holle vloeren met een totale hoogte van 80 cm, bestaat 
het vloerpakket  uit een opbouw van minder dan 40 cm. Om deze compacte vloeren te verkrijgen, is de toevoer en afvoer van de ventilatie 
in de kastenwand voorzien. Hierdoor hebben de klaslokalen een comfortabele hoogte van 2.95 meter en 3.85 meter op het gelijkvloers.

Om grote overspanningen te garanderen op het gelijkvloers en op niveau -1 (waar de grote kolomvrije ruimtes zich bevinden, zoals de 2 
auditoria en de dans- en bewegingsruimte) vormen we de muur tussen de klaslokalen en de foyer om tot één grote balk met een structurele 
hoogte van 3 verdiepingen. kolommen op trek tillen het plafond op waar nodig. De muren tussen de klaslokalen zijn niet structureel en 
flexibel. 

mAtERiAlEn
Alle vloeroppervlaktes zijn uitgevoerd in zwarte terrazzo. De wanden zijn afgewerkt in wit geschilderd pleisterwerk. De plafonds zijn afgewerkt 
in wit geschilderd akoestisch pleisterwerk. De raamkaders zijn uitgevoerd in zwart aluminium. Zo goed als alle ramen zijn opgebouwd in 
vaste beglazing. Elke ruimte heeft ten minste één raam dat open kan om nachtkoeling te garanderen.

BEstaandE gEBouW
Het bestaande gebouw is structureel niet in gevaar, ook voor toekomstig gebruik. Zowel de open en rigoureuze één-ruimte-verdiepingen en 
het karakter van het gebouw zijn prachtig, maar isolatie van de ruimtes ontbreekt. We denken dat er hoofdzakelijk 2 manieren zijn om het 
gebouw te hergebruiken. Het gebouw zo veel als mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te laten en enkel kleine aanpassingen maken (nieuwe 
vloerafwerkingen, nieuwe raamopeningen,... ) of het gehele gebouw neerhalen en een nieuw gebouw bouwen op basis van hedendaagse 
normering. Alle tussenoplossingen (het volledige gebouw inpakken in isolatie en bepleisteren) zijn ontoereikend. We stellen de eerste 
oplossing voor.
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structuur

Het project bestaat uit 2 gebouwen. Een bestaande loods en een nieuw school gebouw. De constructie is zodanig opgetrokken dat 
beide gebouwen weliswaar tegen elkaar aangebouwd kunnen worden, echter wel volledig onafhankelijk van elkaar kunnen dragen. De 
sonderingen in de projectbundel (sondex 26269) geven een goed en verspreid beeld van de ondergrond op het perceel. Voor de bestaande 
loods moet de geometrie van de funderingen nog in kaart gebracht worden. De afmetingen van de bestaande funderingen moeten meer 
duidelijkheid brengen over de geschiktheid van de loods voor de belastingen van een school. De structuur van de bestaande loods geeft 
ons een goede eerste indruk los van beperkte scheurvorming en oppervlakkige roest, deze moet natuurlijk nog verder in detail worden 
onderzocht. Voor de nieuwe constructie van het gebouw zal er een bouwput gemaakt moeten worden ter realisatie van de ondergrondse 
bouwlaag, hiervoor voeren we rondom het perceel een verankerde secanspalenwand uit, ook langs het bestaande gebouw. Voor een 
optimale waterdichting voorzien we een gewapende voorstortwand van 15cm. Ook voor de afdracht van de lasten naar de ondergrond 
voorzien we een paalfundering. De aanzet van de palen zal zich allicht ongeveer op 10m onder het maaiveld bevinden . 

De draagstructuur van het gebouw zal opgetrokken worden in gewapend beton. Voor de draagvloeren opteren we voor breedvloerplaten 
die we eventueel laten voorspannen. De verticale draaglijnen situeren zich centraal in het gebouw en in de gevel. centraal in het gebouw 
komt er een draaglijn die doorloopt over alle verdiepen (zie schema) tussen de klassen en de gang. Op het gelijkvloers en de eerste 
verdieping is deze draaglijn onderteund door drie kolommen, 2 in de gevel en één centraal. Vanaf de tweede verdieping tot en met de 
derde verdieping hebben we een betonwand op deze draaglijn die als balk de overspanning gaat maken tussen deze drie kolommen. 

in de gevels werken we met een exotherm skelet, dat wil zeggen dat de kolommen en de balken buiten het beschermd volume staan. 
Dat wil zeggen dat we op regelmatige plaatsen het beschermd volume zullen moeten perforeren om de lasten van de platen af te dragen 
naar het skelet in de gevel. We doen dit met inox deuvels. Het skelet is geprefabriceerd en zal zodoende, voorzien van de thermische 
onderbrekingen (verwerking op atelier), op de werf worden aangeleverd. Dit laat een kwaliteitscontrole toe van de perforaties door de 
thermische schil reeds in atelier. koudebruggen omwille van slechte uitvoeringen  of onnauwkeurigheden kunnen we op die manier 
vermijden.

duurZaamheid

De teamleden promoten een bewuste aanpak van het ontwerp van gebouwen waarbij duurzaamheidscriteria het ontwerpproces beïnvloeden 
vanaf de eerste ontwerpbeslissingen. Als ontwerpteam onderschrijven wij de principes van de trias Energetica, zoals vastgelegd door de 
Europese commissie. Duurzaamheid en ecologische impact van een gebouw moeten echter steeds in overeenstemming gebracht worden 
met fundamentele comfortcriteria betreffende; binnentemperatuur, luchtkwaliteit, akoestiek en daglichttoetreding binnen het gebouw. Een 
kwalitatief ontwerp slaagt er niet alleen in om nagestreefde duurzaamheidsdoelstellingen en vooropgestelde comfortcriteria in te vullen, 
maar ook om  een architectuurontwerp naar voor te schuiven waarbinnen de ruimtelijke kwaliteiten niet op de achtergrond verdwijnen. 

Het voorliggend ontwerp tracht op de duurzaamheidsdoelstellingen in te spelen door actief na te denken over de schil van het gebouw. 
Om die reden werd het gebouw vormgegeven met aandacht voor compactheid. De gevels, daken en vloeren op volle grond worden streng 
geïsoleerd. De opbouw van de schil bestaat uit een geprefabriceerde betonstructuur die dragend is en thermisch losgekoppeld is van de 
verschillende vloeren. de schil wordt volledig geïsoleerd en hoogwaardige profielen en glas worden toegepast in de open delen. deze 
constructiemethode laat niet alleen toe om de krachten over te dragen naar de grond, maar zorgt meteen ook voor de finale afwerking van 
de gevel. Op die manier worden de meerkosten van de constructie gerentabiliseerd in de afwerking. De vloeren zijn in beton en eenvoudig 
opgebouwd. De afwerking van de vloeren is overal in gepolierd beton. De massa van deze vloeren zorgt voor een thermische inertie 
waardoor tijdens het verwarmen in de winter de warmte kan opgeslagen worden in de vloeren en zo een constante binnentemperatuur 
bekomen kan worden. Ook in de zomermaanden blijft het gebouw voldoende koel, door het toevoegen van koude verse lucht ‘s nachts. 
Het gebouw is relatief diep waardoor het ook weinig gevel heeft. Hierdoor kent het gebouw een grote compactheid wat resulteert in weinig 
warmteverliezen. in het dakvlak worden lichtkoepels toegevoegd. Deze hebben als doel voldoende daglicht in het gebouw binnen te 
brengen (naast de ramen in de gevel) maar onnodige warmteverliezen te vermijden. Door het voorzien van daklichten wordt een optimale 
lichtinval bekomen die diep in het gebouw kan indringen door ingepaste vides. Een goede luchtdichtheid wordt verzekerd in een latere fase 
door bijzondere aandacht in de detaillering van de bouwknopen.

Het constructiesysteem en de vloeropbouwen laten tevens toe het gebouw te herbestemmen zonder grote ingrepen. Weinig muren 
binnenin zijn dragend en de vloeren zijn multifunctioneel. tevens zijn de brandcompartimenten variabel en kunnen verschillende verdiepen 
eenvoudig met elkaar gekoppeld of afgesloten worden van elkaar.

Bij de keuze van de bouwmaterialen heeft het ontwerpteam zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen. tevens is er voor materialen gekozen met een grote zekerheid in uitvoerbaarheid. niet dragende wanden worden in 
snelbouwstenen uitgevoerd en bepleisterd. gepolierde vloeren zijn uitermate duurzaam en vaak toegepast in gebouwen met dergelijk 
programma. De gevelelementen zijn geprefabriceerd waardoor een betere kwaliteit en esthetische zekerheid bekomen wordt.

meer en meer wordt de ecologische impact van een gebouw geëvalueerd op ruime schaal en voor de gehele levenscyclus van het gebouw. 
internationale gerenommeerde benchmarks als BrEEam, HQE, lEEd, minergie-Eco en de duurzaamheidsmeter van agion laten toe de 
prestaties van een gebouw op vlak van duurzaamheid te kwantificeren en te certificeren. 

De ruimere schaal is en aandachtspunt voor het ontwerpteam, maar kan in een wedstrijdfase slechts beperkt behandeld worden. Zowel in 
de ruimere context, als op siteniveau dient de geschiktheid van de site (mobiliteit, groenvoorzieningen, aanwezige bebouwing…) verder 
geëvalueerd te worden. Er dient daarbij gestreefd te worden naar een maximale benutting van de sitekwaliteiten. in die zin zijn wij er ook van 
overtuigd dat een duurzame inplanting zorgt voor een goed bereikbaar gebouw voor voetgangers, fietsers, en openbaar vervoer. Het begrip 
duurzaamheid dient ruimer geïnterpreteerd te worden dan enkel ecologische eigenschappen, er zijn immers ook sociale en economische 
dimensies aanwezig. De verhouding van de mens ten opzicht van het project dient zo optimaal mogelijk gehouden te worden, hierbij 
dient vooral aandacht geschonken te worden aan gezondheid, leefbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid & leesbaarheid. De hierboven 
aangegeven voorbeelden zijn de illustratie van de ambitie die wij koesteren om in nauw overleg met HAVicREm de materiaalkeuzes en 
de ruimere context af te toetsen aan de hand van tal van aspecten. niet enkel gezondheids- en milieu-impact zijn hierbij van belang, maar 
evenzeer de kostprijs, duurzaamheid (bestendigheid) en onderhoudsvriendelijkheid.

verbindingen met thermische onderbrekingen

voorbeeld exotherm betonskelet schema van structureel systeem



technische installaties

De uitgangspunten voor de technische installaties vertrekken vanuit de idee het energieverbruik te beperken binnen de budgettaire 
mogelijkheden.  Beperking van het energieverbruik situeert zich behalve op technisch vlak ook op organisatorisch en architecturaal vlak.

organisatoriscH 
Om de doelstelling van een laag energieverbruik ook in de praktijk te realiseren moet het gebruik van het gebouw zo goed mogelijk 
aansluiten bij de uitgangspunten voor een laag energie gebouw. We geven enkele voorbeelden: 
- in het stookseizoen moeten ramen gesloten blijven en toegangsdeuren zo beperkt mogelijk gebruikt mogen worden, ook tijdens de 
pauzes. 
- Zonwering in de zomer moet automatisch werken en wordt niet bijgestuurd door de gebruiker.
- Het zomercomfort wordt beheerst door passieve maatregelen die het aantal overschrijdingsuren (aantal uren dat de binnentemperatuur 
een grenswaarde overschrijdt, bijv. 26°c) weliswaar beperken tot een aanvaardbaar niveau, maar de overschrijdingen niet uitsluiten. 

de installaties moeten zorgvuldig onderhouden worden om goed te blijven presteren: filters, ventilatoren, onderhoud verlichting, allerlei 
automatische sturingen… dit onderhoud vraagt de nodige organisatie, know how en financiële ruimte bij de gebruiker. uiteraard kan 
deze er daarbij van uit gaan dat het deel zuivere verbruikskost in de exploitatiekost sterk vermindert. in overleg met de gebruiker kunnen 
investeringen gebeuren in meetinrichtingen die toelaten de energieprestaties op te volgen en de rol van de gebruiker daarbij te onderzoeken. 
Een school is dan de ideale omgeving om de lusten en lasten van laag energie gebouw bewust mee te maken en in te passen in het 
educatieve project van de school. 

ARcHitEctuRAAl
De architecturale en bouwkundige implicaties zijn er op gericht de gratis zonnewarmte op te vangen wanneer ze welkom is (winter) 
en te weren wanneer ze storend kan zijn (zomer).  Deze aspecten zijn vertaald in de plannen en de gevels en toegelicht in het deel 
duurzaamheid. 

tEcHniscH
De goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil reduceert het transmissieverlies van de gebouwen, waardoor het aandeel van de 
ventilatieverliezen veel belangrijker wordt. Daarom moet er in elk geval worden gekozen voor mechanische ventilatie (systeem D) met 
warmterecuperatie aan zeer hoge rendementen.

algEmEnE ruimtElijkE VErdEling
De ventilatie-installatie is de technische installatie die ruimtelijk het meest bepalend is. Daarom ook verdient ze al de nodige aandacht in dit 
prille ontwerpstadium.  De installaties voor verwarming, sanitair of elektriciteit zijn ruimtelijk beperkter en kunnen in een latere ontwerpfase 
nog makkelijker mee opgenomen worden.

We voorzien drie technische zones voor luchttechniek:

1. Op het dak van de nieuwbouw komen de luchtgroepen voor de verdiepingen met voornamelijk leslokalen. We voorzien de secties van de 
luchtroepen naast elkaar om de hoogte van de dakvolumes te beperken. De horizontale verdeling van luchtkanalen gebeurt eveneens in 
de technische volumes op dakniveau. Van daaruit komen verticale kanalen in de kastenwanden. Hierop takken per lokaal de luchttoevoer 
en -afvoer af, voorzien van de nodige demping en volumeregelaars. De toevoer kan via verdringingsventilatie in de  volledige lengte 
van de sokkel van de kastenwand. Deze verticale luchtverdeling  in de kastenwanden maakt het mogelijk de beschikbare bouwhoogte 
maximaal als gebruikshoogte te gebruiken. De kastenwand grenst bovendien telkens aan de circulatie waardoor de ventilatie voor deze 
zone eveneens vanuit deze kastenwand kan gebeuren. 

Een alternatief voor deze optie is  de verdeling van luchtkanalen in de structurele vloer die dan telkens het onderliggende lokaal 
bedienen.

2. Voor het bestaand gebouw voorzien we eveneens de ventilatie-installaties op het dak. De verticale hoofdkanalen komen in schachten, de 
horizontale hoofdverdeling per niveau gebeurt met kanalen in het zicht.  Op die manier blijft ook hier de beperkte beschikbare bouwhoogte 
maximaal benut. Voor een optimale geluidsisolatie plaatsen we de horizontale hoofdkanalen zoveel mogelijk in de circulatie, waarop 
de individuele aansluitingen dan per lokaal kunnen aftakken. naar analogie met de nieuwbouw kunnen de aftakkingen met de nodige 
demping en volumeregeling ook in het vast meubilair worden ondergebracht. 

3. Op kelderniveau voor de lokalen met de grootste bezetting: auditoria, refter, …. De nabijheid van de technische ruimte bij deze lokalen 
maakt dat de grote kanaalsecties  voor de nodige luchtvolumes in deze zone kort kunnen zijn en niet door andere gebruiksruimten moeten 
waar ze hinderlijk zouden zijn. in de auditoria gebeurt de luchttoevoer bij voorkeur via een plenum onder de gradins.  

verticale luchtverdeling alternatief: verticale luchtverdeling 
met verdeling in structurele vloer

rEgEling VEntilatiE 
De gevraagde maximale bezetting van de verschillende lokalen is erg hoog, maar zal zeker niet continu aanwezig zijn. Het is daarom 
zinvol om het luchtdebiet aan te  passen aan de vraag door toepassing van volumeregelaars (variabel luchtdebiet). Ruimten die in gebruik 
telkens eenzelfde, eerder lage bezetting kennen (vnl. kantoren, bibliotheek, ateliers, …) regelen we tussen een vast minimum (niet in 
gebruik) en maximum (in gebruik) stand. Ruimten met een sterk wisselende bezetting (leslokalen, auditoria, refter, grote vergaderlokalen, 
…) regelen we modulerend tussen een minimum en een maximum in functie van de bezetting die gemeten wordt door cO2 meting in de 
terugnamelucht van het betreffende lokaal. We werken dus volledig op warmterecuperatie zonder recirculatie van de lucht waarmee we 
het risico op overdracht van geuren uitsluiten. 

Deze aanpak laat bovendien toe om de centrale installaties en de maat van de hoofdkanalen te bepalen  i.f.v. van de maximale bezetting 
in het totale gebouw(deel) dat ze bedienen, en de maat van de kanalen en naregelingen in de lokalen af te stemmen op de maximum 
capaciteit van die ruimten zelf. Omdat de som van die individuele capaciteiten steeds kleiner is dan de totale bezetting van het gebouw 
optimaliseren we op die manier de investering voor de centrale installaties.

nAcHtVEntilAtiE 
nachtventilatie behelst het ‘ s nachts grondig doorspoelen van een gebouw met frisse buitenlucht om op die manier de structuur af te 
koelen hetgeen ’s anderendaags resulteert in een aftopping van de binnentemperaturen.  Omdat de klassieke schoolfuncties ’s nachts 
normaliter niet bezet zijn, lenen deze zich perfect voor deze toepassing. 

Voor nachtventilatie in lokalen met een hoge bezetting kan de voorziene mechanische hygiëneventilatie ingezet worden, waarbij de lucht 
dan met een bypass voorzien over de recuperatiemodule loopt.   Het is interessant ook natuurlijke nachtventilatie toe te passen door in de 
gevel opengaande delen te voorzien die ’s nachts open gezet kunnen worden.  
Omdat  dit principe ook stilgelegd moeten kunnen worden van zodra de temperatuur binnen een ondergrens bereikt heeft of bij extreme 
weersomstandigheden (bijv. zomeronweer), is het noodzakelijk het openen en sluiten van de gevelopeningen te automatiseren. 
De gevelopeningen zijn beschermd tegen inbraak: bijv. vaste roosters voor opengaande raamdelen



Resultaten
E-Peil
E-peil: 59

Maximaal E-peil: 70

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode: 3.013.772 MJ

Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 5.147.337 MJ

Primair energieverbruik:

Jan [MJ] Feb [MJ] Maa [MJ] Apr [MJ] Mei [MJ] Jun [MJ] Jul [MJ] Aug [MJ] Sep [MJ] Okt [MJ] Nov [MJ] Dec [MJ] Jaar [MJ] Aandeel [-] 

Verwarming 171.625 140.229 120.147 69.590 26.945 0 0 0 0 54.355 119.699 168.700 871.290 0,29

Koeling 18.225 21.036 32.049 44.493 63.139 80.354 92.229 87.642 58.045 36.547 21.864 17.343 572.966 0,19

Bevochtiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Verlichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961.058 0,32

Hulpenergie 51.677 46.676 51.677 50.010 51.677 50.010 51.677 51.677 50.010 51.677 50.010 51.677 608.458 0,20

PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,00

K-Peil
K-peil: 27

Maximaal K-peil: 40

Verliesoppervlakte: 5.075,52 m²

Beschermd volume: 24.637,80 m³

Gemiddelde U-waarde: 0,54 W/m²K

Compactheid: 4,85 m

U-max / R-min

Lijst van de scheidingsconstructies (excl. totaal vensteroppervlak):

Naam scheidingsconstructie b*U [W/m²K] U-max [W/m²K] R-waarde [m²K/W] R-min [m²K/W]

Keldermuur N - - 5,00 1,30

Wand 1 - - 5,00 1,30

Wand 1 - - 5,00 1,30

wand 1 0,19 0,32 - -

wand 2 0,19 0,32 - -
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Naam scheidingsconstructie b*U [W/m²K] U-max [W/m²K] R-waarde [m²K/W] R-min [m²K/W]

Wand 3 0,19 0,32 - -

Wand 4 0,19 0,32 - -

Wand 5 0,19 0,32 - -

Venster 1 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 2 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 3 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 4 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 5 - beglazing 1,00 1,30 - -

Wand 1 0,19 0,32 - -

Wand 2 0,19 0,32 - -

Wand 3 0,19 0,32 - -

Wand 4 0,19 0,32 - -

Wand 5 0,19 0,32 - -

Venster 1 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 2 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 3 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 4 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 5 - beglazing 1,00 1,30 - -

Wand 1 0,19 0,32 - -

Wand 2 0,19 0,32 - -

Wand 3 0,19 0,32 - -

Wand 4 0,19 0,32 - -

Wand 5 0,19 0,32 - -

Wand 6 0,19 0,32 - -

Venster 1 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 2 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 3 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 4 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 5 - beglazing 1,00 1,30 - -
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Naam scheidingsconstructie b*U [W/m²K] U-max [W/m²K] R-waarde [m²K/W] R-min [m²K/W]

Venster 6 - beglazing 1,00 1,30 - -

Wand 1 0,19 0,32 - -

Wand 2 0,19 0,32 - -

Wand 3 0,19 0,32 - -

Wand 4 0,19 0,32 - -

Wand 5 0,19 0,32 - -

Wand 6 0,19 0,32 - -

Venster 1 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 2 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 3 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 4 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 5 - beglazing 1,00 1,30 - -

Venster 6 - beglazing 1,00 1,30 - -

Wand 1 0,12 0,35 7,14 1,30

Wand 1 0,14 0,27 - -

Venster 1 - beglazing 1,00 1,30 - -

Gemiddelde U-waarde van alle vensters: 1,46 W/m²K

Maximale gemiddelde U-waarde van alle vensters: 2,20 W/m²K

Hygiënische ventilatie

Lijst van de ruimten:

Naam ruimte Minimum toevoer [m³/h] Maximum toevoer [m³/h] Toevoer [m³/h] Minimum Afvoer [m³/h] Gecombineerde afvoer [m³/h]

Ruimte1 36.608,00 - 36.608,00 36.608,00 36.608,00

Het ventilatiesysteem per ventilatiezone:

Naam ventilatiezone Ventilatiesysteem

Ventilatiezone 1 mechanische toevoer, mechanische afvoer
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algEmEnE uitrusting 
Elektriciteit
- Hoogspanningscabine
- Een algemeen stroomverdeelnet door strategisch en discreet opgestelde verdeelborden met een correcte selectiviteit met een logische 
en overzichtelijke indeling volgens bouwdelen en functies.
- Voldoende zware voedingen voor de aansluiting van apparatuur bij evenementen, bijv. in de sportzaal en op de speelplaats. 
- Wettelijk vereiste veiligheidverlichting en anti-paniekverlichting. 
- uitgebreid datanetwerk voor netwerkaansluitingen.  Dit netwerk doet eveneens dienst als koppeling van de verschillende communicatie- 
en beheerssystemen.
- manuele en automatische branddetectie en –melding.

specifieke maatregelen m.b.t. duurzaamheid en rationeel energiegebruik :
- Verlichting met energiezuinige (compacte) fluorescentielampen met elektronische ballasten en armaturen met een hoog rendement. de 
opstelling en armatuurkeuze laat eenvoudig onderhoud toe. 
- schakeling van de verlichting in functie van aanwezigheid: 
 a. via aanwezigheidsdetectie in verblijfslokalen
 b. via bewegingsdetectie in ruimten met beperkt verblijf, bijv. bergingen en sanitairen
 c. in gangen en traphallen met automatische uitschakeling na een in te stellen tijd.
- Daglichtsturing van de kunstverlichting in ruimten met daglichttoetreding 
- in publieke delen zijn de bedieningspanelen voor verlichting voorzien van een drukknop voor “centraal uit”.  Hiermee kan alle verlichting 
die vanaf dat punt bediend wordt gelijktijdig uitgeschakeld worden.   

HVAC
in basis wordt geopteerd voor gasgestookte ketels op basis van condensatietechniek en radiatoren. selectie van de verwarmingselementen 
op lage temperatuur. 
Het hydraulisch schema met variabel debiet is er op gericht de terugvoertemperatuur laag te houden voor een zo hoog mogelijk rendement 
van de installatie. 
Regeling waarbij comfort, beperking van het energieverbruik en gebruiksgemak voorop staan.

Sanitair
sanitaire toestellen en toebehoren die elegantie koppelen aan hygiëne, onderhoudsgemak (bvb. hangtoiletten, optimale bereikbaarheid 
afvoeren), een laag water verbruik en een heavy duty uitvoering eigen aan publieke gebouwen.
Hydraulische brandbestrijdingsmiddelen overeenkomstig het kB.
Alle nodige behandelingen voor een duurzame installatie, bijv. onthard water voor sanitair warm water .

Toegankelijkheid
Alle voorzieningen voor minder validen in alle publieksruimten: personenlift, aangepast sanitair, ... 

Nazorg 
Om de verschillende installaties optimaal te laten werken is controle en verbetering van instellingen gedurende een zekere inloopperiode 
uitermate belangrijk. Daarom is ook de vraag naar onderhoudscontracten van belang. Aanvullend hieraan worden in de technische 
dossiers ook de nodige garantievoorwaarden opgenomen om de installateurs van de verschillende systemen ook na installatie en 
afwerking gedurende een beperkte periode beschikbaar te stellen teneinde de gebruiker in staat te stellen om zelf de goede werking van 
de installaties te laten opvolgen.

e-Peil



Proces oPbouw

FasE VoorontWErp – opstEllEn BouWprogramma:
inhoud: Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de opdrachtgever de vooropgestelde ambities, het programma van  
 het gebouw en de omgevingsaanleg en het weerhouden concept, met het opstellen van de ProjectProcedures (PP) tot doel.

acties: - teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma
 - Vastleggen comforteisen
 - Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de betrokken actoren (intern en extern)
 - Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, ….
 - nazicht coherentie bouwbudget en raming open oproep/wedstrijd

termijn:  20 werkdagen

Resultaat: Document = ProjectProcedures (PP):
 - definitief programma
 - comforteisen
 - Projectgerichte communicatieschema’s
 - Procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomenten
 - Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlaktes, …
 - te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke voorschriften
 - Vooropgestelde inhoud  (fase-)rapporten
 - Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces
 - Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging

termijn goedkeuring: 11 werkdagen

FAsE VOOROntWERP –OntWERP:
inhoud:  Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een ontwerp, waarbij de conceptstudies van de studie- en   
 adviesbureaus in rekening worden gebracht. Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door studiebureaus.  
 De projectarchitect stuurt de fase. 

Acties: - conceptstudies ifv juiste correcte ruimtelijke planindeling
 - Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie
 - …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

termijn:  40 werkdagen

resultaat:- ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma 
 - …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

termijn goedkeuring: 11 werkdagen

FasE dEFinitiEF ontWErp – optEllEn stEdEnBouWkundigE VErgunning:

inhoud:  technische uitwerking voorontwerpplannen. De projectarchitect coördineert. De architect integreert de (bouw)technische  
 gegevens in de grafische documenten. door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en specialisten, wordt  
 de informatie technisch, gedetailleerd en breed. De uitvoerend architect neemt actief deel aan de studies. De input en   
 terugkoppeling van en met de verantwoordelijke van de opdrachtgever wordt essentieel. De projectarchitect organiseert en  
 stuurt de werkgroepvergaderingen. De fase omvat tevens het opstellen van alle noodzakelijke documenten en plannen om de  
 stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor de het gebouw

Acties: - Vastleggen dimensies structuur
 - Omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties
 - Bepalen afwerkingmaterialen
 - integratie technische uitwerking in grafische documenten 
 - Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. afwerking
 - …, in overeenstemming met de ProjectProcedures
 - opstellen stedenbouwkundige aanvraag

termijn:  50 werkdagen defintief ontwerp
 20 werkdagen opmaken stedenbouwkundige vergunning

resultaat:- ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma met integratie van structuur, technische installaties, akoestische  
 eisen,  bouwtechnische eisen, …  
 - Opbouw van de verschillende bouwelementen (incl. afwerkingmaterialen)
 - Afwerkstaat
 - conceptnota en afmeting structuur
 - conceptnota technische installaties
 - …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

termijn goedkeuring: 11 werkdagen

FasE uitVoEringsontWErp - aanBEstEdingsBundEl:
inhoud:  De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdossier. Per discipline werken de lokale disciplines een  
 hoogwaardig bouwdossiers uit. de architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de uitvoerend architect verzorgt het   
 uitvoeringsdossier. De projectarchitect bewaakt de architecturale kwaliteit, de uitvoerend architect de technische coherentie.  

acties: - gedetailleerde technische uitwerking
 - Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
 - Opstellen uitvoeringsplannen
 - Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstudies
 - Ontwerp op detailniveau
 - …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

termijn:  120 werkdagen

Resultaat:Aanbestedingsdossier 

termijn goedkeuring: 11 werkdagen

FasE uitVoEring:
inhoud: na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering gestart . De supervisie van de werken berust bij de  
 uitvoerend architect. Per discipline worden de werken opgevolgd door een projectmedewerkers van de respectievelijke  
 studiebureaus. De architect volgt de architecturale kwaliteit strikt op.   

Acties: - technische opvolging bouwwerken
 - Opvolging uitvoeringsplanning
 - Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
 - …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

termijn:  455 werkdagen
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